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Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr 3/2009  
Zarządu Stowarzyszenia LGD  

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 
 z dnia 30.12.2009 r. 

 
INSTRUKCJA KANCELARYJNA 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„DOLIN Ą WIEPRZA I LE ŚNYM SZLAKIEM” 

 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
§1 

 
1. Instrukcja kancelaryjna zwana dalej „Instrukcją”, określa zasady i tryb wykonywania 
czynności kancelaryjnych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i 
leśnym szlakiem”. 
2. Określone w instrukcji tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych 
zapewniają jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowania oraz ochronę 
przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów Stowarzyszenia. 
 

§2 
 
  O wprowadzeniu instrukcji do stosowania i zmianach w jej treści decyduje Zarząd 
Stowarzyszenia. 
 

§3 
 
1. Do podstawowych czynności kancelaryjnych należy: 

� przyjmowanie oraz rozdział korespondencji oraz przesyłek, 
� prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych, 
� sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie, 
� wysyłanie korespondencji i przesyłek, 
� przyjmowanie i nadawanie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, 
� udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do 

właściwych osób. 
 
2. Czynności kancelaryjne w Stowarzyszeniu wykonuje: 

� Biuro Stowarzyszenia, 
� członkowie Zarządu odpowiedzialni za merytoryczne załatwianie danej sprawy 
     i sporządzający czystopis, 
� pracownik ds. administracyjnych i obsługi Biura Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ II  
 

PRZYJMOWANIE I OBIEG KORESPONDENCJI 
 

§4 
 
1. Korespondencję przyjmuje Biuro Stowarzyszenia, rejestrując ją w dzienniku 
korespondencji (zał.2). 
2. Przyjmując przesyłki przekazywane drogą pocztową, zwłaszcza polecone i 
wartościowe, Biuro sprawdza prawidłowość ich zaadresowania oraz stan opakowania. 
W razie stwierdzenia uszkodzenia sporządza się adnotację na kopercie lub opakowaniu oraz 
na potwierdzeniu odbioru i żąda od pracownika urzędu pocztowego spisania protokołu o 
doręczeniu przesyłki uszkodzonej. 
3. Przesyłki (faksy, poczta elektroniczna, pisma procesowe, paczki, listy polecone, 
przesyłki wartościowe itp.) wpisuje się do rejestru kancelaryjnego, sporządza o tym adnotację 
w obrębie pieczęci wpływu i bezzwłocznie doręcza adresatom. 
     Wzór pieczęci wpływu określa załącznik nr 1. 
4. Biuro Stowarzyszenia otwiera wszystkie przesyłki z wyjątkiem adresowanych 
imiennie. 
5. Ujawnione przy przesyłkach lub pismach nieoznaczonych, jako wartościowe, 
pieniądze, znaczki skarbowe i inne walory, po komisyjnym ustaleniu ich ilości i wartości oraz 
wpisaniu do książki depozytowej składa się do kasy podręcznej. 
6. Po otwarciu koperty stwierdza się: 

� czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego, 
� czy dołączone są wymienione w piśmie załączniki. 

7. Brak załączników i lub inne usterki odnotowuje się na danym piśmie lub załączniku. 
8. Korespondencję mylnie doręczoną zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego. 
9. Na każdej wpływającej korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu 
pierwszej strony pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania (a w przypadkach 
szczególnych, również godzinę i minutę przyjęcia)  i wchodzący numer korespondencji  z 
rejestru kancelaryjnego. 
10. Biuro Stowarzyszenia tworzy warunki do segregowania, wymiany korespondencji 
oraz przekazywania jej prezesowi i innym członkom Zarządu. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
 

CZYNNOŚCI KANCELARYJNE 
 

§5 
 
Biuro Stowarzyszenia przyjmuje korespondencję i rejestruje ją  w dzienniku korespondencji.  
 

§6 
 
 
Korespondencję przejrzaną i zwróconą przez  Prezesa Stowarzyszenia Biuro Stowarzyszenia, 
przekazuje właściwym członkom Zarządu lub pracownikom Stowarzyszenia. 
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§7 
 
Prezes lub zastępca prezesa przegląda korespondencję, decyduje którą korespondencję 
załatwia sam, a pozostałą przydziela do załatwienia członkom zarządu zgodnie z ich 
kompetencjami lub pracownikom funkcyjnym z adnotacją o sposobie załatwienia sprawy. 
 

 
 

§8 
 
Wewnętrzny obieg akt odbywa się bez pokwitowania, z wyłączeniem akt, co do których 
obowiązek kwitowania wynika z odrębnych przepisów.  
 

§9 
 
1. W Stowarzyszeniu  obowiązuje dziennikowy system kancelaryjny, oparty na 
 „Jednolitym rzeczowym wyrazie akt”. 
 
2. Wykaz akt stanowi jednolitą rzeczową, klasyfikację akt powstających w toku 
działania Stowarzyszenia oraz zawiera ich klasyfikację archiwalną. Wykaz ten służy do 
oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt (zał. 2). 
  
3. Wykaz akt oparty jest na systemie klasyfikacji dziesiętnej. Klasy końcowe 
w poszczególnych jednorodnych tematycznie grupach spraw (haseł), oznaczone kategorią 
archiwalną, odpowiadają tematycznym (rzeczowym) teczkom aktowym oznaczonym tym 
samym znakiem akt, co klasy końcowe w wykazie. 
 
4. Akta jednorodne tematycznie będą posiadały to samo hasło klasyfikacyjne i symbol 
liczbowy hasła. 
 
5. W uzasadnionych przypadkach prezes może rozbudować jednolity rzeczowy wykaz 
akt w ramach istniejących symboli, z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej. 
 
6. Do materiałów archiwalnych oznaczonych symbolem „A” zalicza się dokumentację 
mającą trwałą wartość historyczną przewidzianą do przekazania do archiwum państwowego 
po upływie 25 lat. Dokumentacja niearchiwala oznaczona jest symbolem „B”, a cyfry 
arabskie obok symbolu określają liczbę lat przechowywania w archiwum Stowarzyszenia. 
 

§10 
 
1. Dla każdej, końcowej w podziale klasyfikacji pozycji jednolitego rzeczowego wykazu 
akt zakłada się spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową (zał.5) do 
przechowania   w niej spraw ostatecznie załatwionych. Wszystkie pisma (dokumenty) 
dotyczące jednej sprawy należy gromadzić w sposób umożliwiający ustalenie daty wszczęcia 
i zakończenia sprawy. 
2. Spis spraw i teczki zakłada się w zasadzie na każdy rok kalendarzowy oddzielenie.                
W przypadku małej liczby korespondencji, dopuszcza się prowadzenie teczek przez okres 
dłuższy niż jeden rok. 
3. Z teczki można wydzielić określone sprawy w osobne zbiory i umieścić je w 
podteczce z numerem akt macierzystej teczki z dodaniem nazwy sprawy  wydzielonej. 
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§11 

 
1. Rejestracja spraw polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, 
założonego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt lub do rejestru kancelaryjnego. 
2. Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w 
danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego wewnątrz Stowarzyszenia.  
3. Biuro Stowarzyszenia sprawdza czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy też 
rozpoczyna nową sprawę. W pierwszym przypadku pismo dołącza się do akt sprawy 
(wcześniej rozpoczętej), w drugim, przed przystąpieniem do załatwienia - rejestruje jako 
nową sprawę. W obu przypadkach wpisać należy znak w obrębie pieczęci wpływu. 
 
4. Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą sprawy. Każde pismo dotyczące tej samej 
sprawy otrzymuje identyczny znak. 
 
5. Znak sprawy zawiera:  
� symbol literowy Stowarzyszenia,   
� symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt,  
� liczbę kolejną, pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw,  
� dwie ostatnie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto (np. DWiLS - 212/5/09). 
 
6. Sprawy niezałatwione ostatecznie w ciągu danego roku załatwia się w roku 
następnym bez zmiany dotychczasowego ich znaku i bez wpisywania do nowych spisów 
spraw. 
 
7. W razie konieczności wznowienia sprawy załatwionej w roku poprzednim, przenosi 
się ją do spisu spraw bieżącego roku, a w poprzednim spisie czyni odpowiednią wzmiankę 
(adnotację). 
 
8. Nie podlegają rejestracji:  
� publikacje  (gazety, czasopisma, książki, afisze, prospekty itp.)    
� potwierdzenia odbioru (dołączane są do akt sprawy), 
� zaproszenia, życzenia i inne pisma o podobnym charakterze. 
 
9. W Stowarzyszeniu prowadzi się jeden centralny rejestr - rejestr skarg i wniosków. 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

ZAŁATWIANIE SPRAW  
 

§12 
 
1.   Przy załatwianiu spraw stosuje się następujące formy: 
� odręczną, 
� korespondencyjną, 
� inną (przy użyciu pieczęci na odpowiednim formularzu z odpowiednim tekstem). 
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2.   Przy sporządzaniu kopii pisma lub dokumentu należy umieścić pod tekstem z lewej 
strony klauzulę „Stwierdzam zgodność z oryginałem” a także datę, podpis i stanowisko 
służbowe osoby stwierdzającej zgodność treści. 
 
3.   Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem według następującego trybu 
postępowania: 
� opracowanie projektu pisma i przedłożenie go z aktami sprawy aprobującemu, 
� po sprawdzeniu i zaaprobowaniu projekt wraca wraz z aktami do pracownika 
administracyjnego Biura, 
� pracownik administracyjny Biura powoduje sporządzenie czystopisu i przedstawia go 
do podpisu, 
� po podpisaniu i sprawdzeniu ilości załączników wysyła się czystopis adresatowi, 
� w sprawach nieskomplikowanych przekłada się pismo do podpisu w czystopisie        
(z kopią). 
 
4.   Pismo załatwiające sprawę (formatu A4 lub A5 ) powinno zawierać (zał.8): 
� nagłówek - druk lub podłużną pieczęć nagłówkową, 
� znak sprawy, 
� powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy, 
� datę podpisania pisma przez osobę upoważnioną, 
� określenie odbiorcy (w pierwszym przypadku) wraz z adresatem, 
� treść pisma, 
� podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe). 
 
5.   Pismo i jego kopia może również zawierać inne informacje o sposobie załatwienia 
sprawy (np.: „pilne”, „poufne”, ilość załączników itp.). 
 
6.   Jeśli załatwienie sprawy w określonym terminie nie jest możliwe należy postąpić 
ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwiania. 
                             
 

ROZDZIAŁ V 
 

WYSYŁANIE I DOR ĘCZANIE PISM 
 

§13 
 
1.   Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysyłanego :  
� przesyłką listową,   
� faksem,  
� na nośniku  informatycznym wysyłanym przesyłką listową,  
� poczta elektroniczną. 
 
2.   Pisma przeznaczone do wysłania - pracownik Biura Stowarzyszenia:  
� sprawdza czy są podpisane, opatrzone znakiem sprawy i datą oraz czy dołączono 
przewidziane załączniki, 
� stwierdza swoją parafką lub na odpowiednim zbiorze na nośniku elektronicznym 
wysyłkę, pisma, wraz z datą jego wysłania,  
� umieszcza kopie pism na właściwej dla danej sprawy w teczce aktowej,  
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� do pism wysyłanych przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dołącza 
wypełniony odpowiedni formularz i przypina go do koperty,  
� na kopercie, w której wysyłane jest pismo, w prawej dolnej części zamieszcza się 
adres odbiorcy składający się z: 
     a) imienia i nazwiska, bądź nazwy instytucji,  
     b) nazwy miejscowości z kodem  oraz nazwą ulicy i numerem nieruchomości, 
� pisma adresowane do jednego adresata wysyła się w jednej kopercie. 
                                       
 

ROZDZIAŁ VI 
 

PRZECHOWYWANIE AKT PRZEKAZYWANIE DO ARCHIWUM 
 

§14 
 
1.   Akta spraw załatwianych w ciągu roku kalendarzowego przechowuje się w Biurze 
Stowarzyszenia. 
 
2.   W celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych, Stowarzyszenie 
prowadzi archiwum. Akta spraw przekazuje się do archiwum po upływie roku, z 
zastrzeżeniem postanowień §10 pkt 2 niniejszej „Instrukcji”. 
3.   Przekazywanie akt do archiwum odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego 
po szczegółowym przeglądzie i uporządkowaniu akt (zał.6). 
 
4.   Szczegółowy tryb postępowania przy przekazywaniu akt do archiwum zakładowego, 
układ akt, tryb korzystania z tych akt oraz zasady przekazywania materiałów archiwalnych do 
archiwum państwowego określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra 
- Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 marca 1991 r. w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych i trybu postępowania z dokumentacją oraz rozporządzenie 
Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad  
jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów 
archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167/02, poz. 1375). 
 
5.   W razie rozwiązania Stowarzyszenia, likwidator przekazuje materiały archiwalne 
(kategorii A) do właściwego archiwum państwowego, a dokumentację niearchiwalną 
(kategorii B) - placówce przyjmującej sprawy Stowarzyszenia. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

NADZÓR NAD WYKONYWANIEM CZYNNO ŚCI KANCELARYJNYCH. 
POSTANOWIENIE KO ŃCOWE 

 
§15 

 
1.   Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych należy 
do obowiązków Prezesa Stowarzyszenia.  
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2. Obowiązki w zakresie nadzoru polegają na sprawdzeniu prawidłowości stosowania 
instrukcji kancelaryjnej, udzielaniu wskazówek w tym zakresie, a w szczególności na 
sprawdzaniu:  
� prawidłowości prowadzenia spisu spraw, rejestrów oraz teczek,   
� prawidłowości załatwiania spraw,  
� terminowości załatwiania spraw,  
� prawidłowości obiegu akt, 
� terminowości przekazywania akt do archiwum.  
 

§16 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą „ Instrukcją” stosować należy powszechnie 
obowiązujące przepisy prawne oraz posiłkować się „Instrukcją Kancelaryjną”,                      
n.p. wydaną przez wydawnictwo NOWATOR w 2003 r. pod  red. Eugeniusza Woźniaka.  

 
§ 17 

Obowiązek stosowania Instrukcji kancelaryjnej wraz z Jednolitym rzeczowym wykazem akt, 
stanowiącym załącznik w/w instrukcji kancelaryjnej, wchodzi życie z dniem 01.01.2010 
roku. 
 
 

                                                                                           
Prezes Zarządu 

 
                                                                                                     Beata Wilczyńska 
 
 
 
 
 
 
ZAŁACZNIKI : 
 
1. Wzór pieczęci wpływu.   
2. Wzór dziennika korespondencji. 
3. Wzór formularza spisu spraw. 
4.Wzór pieczęci nagłówkowej na blankietach korespondencyjnych. 
5. Wzór „Opis teczki aktowej”. 
6.Wzór spisu zdawczo-odbiorczego. 
7. Wzór notatki służbowej. 
8.Wzór pisma służbowego. 
9. Jednolity rzeczowy wykaz akt. 
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ZAŁ ĄCZNIKI DO 
INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ 
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Zał. 1. 
Wzór pieczęci wpływu 

 
 

Wpłynęło dnia 
 

……………………….……… 
data, podpis 

 
 

 
 

Zał. 2. 
Wzór dziennika korespondencji 
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Zał. 3. 
Wzór formularza spisu spraw 
 
 
20… 
rok 

…………….. 
(referent) 

………. 
(symbol 

kom. 
org.) 

………………… 
(oznacz. teczki) 

………………………………… 
(tytuł teczki wg wykazu akt) 

Lp SPRAWA 
(krótka treść) 

OD KOGO 
WPŁYNEŁA 

DATA UWAGI 
(sposób załatwienia) 

znak pisma z dnia wszczęcia 
sprawy 

ostateczneg
o 

załatwienia 
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Zał. 4. 
Wzór pieczęci nagłówkowej na blankietach 
korespondencyjnych 
 
 
 
 

STOWARZYSZENIE 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„Dolin ą Wieprza i leśnym szlakiem” 
21-100 Lubartów, ul.Lubelska 18 „A” 
NIP 714-20-08-587, Regon 060437606 

 
 
 
 
 
 
 

Zał. 5. 
Wzór opisu teczki aktowej 
 
 
 
 
…………………                         ……………………………                   
  symbol literowy                                               jednostka organizacyjna                                   kategoria archiwalna 
komórki organizacyjnej 
i symbol klasyfikacyjny 
     z wykazu akt          

 
 
 

…………………………….. 
tytuł teczki i nazwa hasła klasyfikacyjnego 

 
 
 

……………………… 
roczne daty końcowe akt 
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Zał. 6. 
Wzór spisu zdawczo-odbiorczego 
 
…………………………………….. 
(nazwa jednostki i komórki organizacyjnej) 
 

 

SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT Nr…………… 
 

Lp. 
Znak 
teczki 

Tytuł teczki 
Daty 

skrajne 
od-do 

Kat. Akt 
Liczba 
teczek 

Miejsce 
przechowywania 

akt 

Data 
zniszczenia lub 
przekazania do 

archiwum 
państwowego 

        

 

 
 

Zał.7. 
Wzór notatki służbowej 
 
 
          Miejscowość, dnia…………… 
 
Nazwa lub pieczęć 
   nagłówkowa 

 
 

NOTATKA SŁUŻBOWA 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

           data, podpis i stanowisko 
                  osoby sporządzającej notatkę 
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Zał.8. 
Wzór pisma służbowego 
 
 
 

Miejscowość, data…….. 
 
     nazwa instytucji 
lub pieczęć nagłówkowa 
 
       znak sprawy 
 
             nazwa adresata  

lub imię nazwisko/stanowisko 
                pełny adres 
 
Dotyczy:…………………………………………………………………………................. 
 
Treść pisma 
…………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Załączniki: 
Tytuły załączników 
 
                                                                                                 imię, nazwisko  

i stanowisko nadawcy 
 
 

Do wiadomości: 
Nazwa adresata 
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Załącznik nr 9                                                                                                               
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA                                                                                             

STOWARZYSZENIA LGD "DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" 

SYMBOLE 
KLASYFIKACYJNE 

HASŁA KLASYFIKACYJNE 

KATEGORIA 
ARCHIWALNA 

UWAGI 

I II III IV w komórce 
macierzystej 

w innych 
komórkach 

1 2 3 4 5 6 7 8 
                
1       ORGANIZACJA   Bc   

  10     
Przepisy prawne dotycz ące organizacji i 

zarządzania B-10 
Bc 

  
    100   Statut stowarzyszenia B-10 Bc   
    101   Regulamin organizacyjny B-10 Bc   
    102   Zakresy czynności B-10 Bc   

    103   
Upoważnienia dyrektora biura do 

wykonywania zadań B-10 
Bc 

  

    104   Sprawy organizacyjne B-10 
Bc Korespondencja, notatki, 

polecenia porządkowe 
    105   Uchwały i zarządzenia  B-10 Bc   
  11     BIUROWOŚĆ, ARCHIWUM, BIBLIOTEKA   Bc   
    110   Instrukcje, rejestry, regulaminy   Bc   
      1101 Instrukcje kancelaryjne B-10 Bc   
      1102 Instrukcje obiegu dokumentacji B-10 Bc   
      1103 Jednolity rzeczowy wykaz akt B-10 Bc   

      1104 
Środki ewidencji i kontroli obiegu 

dokumentów B-10 
Bc Dzienniki korespondencji 

    111   Formularze i druki   Bc   

      1111 Wzory formularzy i druków własnych 

B-10 

Bc 

Obowiązujących i 
stosowanych w 

stowarzyszeniu. Projekty 
wzorów-kat.Bc 

      1112 Druki powszechnego użytku B-10 Bc Wzory 

    112   
Godła i herby, piecz ęcie, tablice 

urzędowe   Bc   

      1121 Pieczęcie stowarzyszenia-wzory i ewidencja B-10 Bc   
      1122 Tablice stowarzyszenia-wzory treści i formy B-10 Bc   
  12     OBSŁUGA PRAWNA, SKARGI I WNIOSKI    Bc   
    120   Opinie prawne   Bc   

      1201 
Opinie prawne dotyczące stowarzyszenie, 

organów stowarzyszenia i biura 
stowarzyszenia 

B-5 Bc   

    121   
Interpretacje prawne i spory 

kompetencyjne    Bc   

      1210 interpretacje prawne  B-5 Bc   
    122   Skargi i wnioski    Bc   
      1220 Rejestr skarg i wniosków  B-5 Bc   
      1221 Rozpatrywanie skarg B-5 Bc   
      1222 Rozpatrywanie wniosków  B-5 Bc   

2       
PROGNOZOWANIE, PLANOWANIE, 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I STATYSTYKA   
Bc 
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  21     Planowanie i sprawozdawczo ść   Bc   

    210   
Plany i sprawozdania własne 

B-10 
Bc 

Za okresy roczne i 
wieloletnie.  

    212   Plany i sprawozdania zbiorcze B-10 Bc   
  22     Statystyki i analizy   Bc   
    220   Statystyczne opracowania końcowe własne B-10 Bc   
    221   Analizy zbiorcze B-10 Bc   
3       INFORMATYKA   Bc   

  30     
Projektowanie i koordynowanie 

systemów i programów   Bc   

    300   
Ewidencja stosowanych systemów i 

programów B-10 
Bc   

    301   Licencje oprogramowania 

B-10 

Bc 

Okres przechowywania 
liczy się od roku, w 
którym zaprzestano 

eksploatacji programu 

    302   Ustalanie uprawnień dostępu do danych B-10 Bc   
    303   Redagowanie stron internetowych B-10 Bc   

  31     
Elektroniczne archiwizowanie danych na 

nośnikach informatycznych   Bc   

    310   
Zasady archiwizowania i sporządzania 

wydruków B-10 
Bc   

    311   Archiwizowanie oprogramowania B-10 Bc   

    312   
Archiwizowanie danych z pamięci 
komputerów lokalnych - w cyklu 

kilkudniowym B-10 
Bc   

4       ZADANIA STATUTOWE LGD    Bc   

  40     Procedura wyboru LGD do realizacji LSR B-10 
Bc 

  

  41     
Wyprzedzaj ące finansowanie w ramach 

osi 4 LEADER B-10 
Bc 

  
  42     Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  B-10 Bc   

    420   
Różnicowanie w kierunku działalno ści 

nierolniczej B-10 
Bc 

  
      4200 Wnioski o przyznanie pomocy B-10 Bc   

    421   Tworzenie i rozwój mikroprzedsi ębiorstw  B-10 Bc   
      4210 Wnioski o przyznanie pomocy B-10 Bc   
    422   Odnowa i rozwój wsi B-10 Bc   
      4220 Wnioski o przyznanie pomocy B-10 Bc   
    423   Małe projekty B-10 Bc   
      4230 Wnioski o przyznanie pomocy B-10 Bc   
  43     Wdrażanie projektów współpracy  B-10 Bc   
    430   Wnioski o przyznanie pomocy B-10 Bc   
    431   Wnioski o płatno ść B-10 Bc   

  44     

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy 
Działania, nabywanie umiej ętno ści i 

aktywizacja B-10 
Bc 

  
    440   Wnioski o przyznanie pomocy B-10 Bc   
    441   Wnioski o płatno ść B-10 Bc   
    442   Koszty bie żące LGD (administracyjne) B-10 Bc   

    443   
Koszty zwi ązane z nabywaniem 

umiej ętno ści i aktywizacj ą B-10 
Bc 
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      4430 Badania nad obszarem objętym LSR B-10 Bc   

      4431 
Informowanie o obszarze działania LGD                                 

oraz o LSR B-10 
Bc 

  

      4432 
Szkolenia kadr biorących udział we 

wdrażaniu LSR B-10 
Bc 

  

      4433 
Wydarzenia o charakterze promocyjnym 

oraz szkolenia lokalnych liderów B-10 
Bc 

  
    444   Rozpatrywanie skarg B-10 Bc   
    445   Rozpatrywanie wniosków B-10 Bc   

5       
OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC, 

EWIDENCJA OSOBOWA   Bc   

  50     Ogólne zasady pracy i płacy   Bc   
    501   Regulaminy pracy, czas pracy B-10 Bc   

  51     
Ewidencja osobowa, legitymacje, 

zaświadczenia   Bc   

    510   Akta osobowe pracowników stowarzyszenia BE-50 Bc 
Sposób prowadzenia akt 

osobowych określają 
odrębne przepisy 

    511   Ewidencja akt osobowych B-50 Bc   
    512   Świadectwa pracy, zaświadczenia B-10 Bc   
  52     ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZANIE   Bc   

    520   
Przepisy prawne dotyczące zatrudniania i 

wynagradzania 
B-10 Bc   

    521   
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników 

biura stowarzyszenia   Bc   

      5210 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników  B-10 Bc   
  53     DYSCYPLINA PRACY, URLOPY, KARY   Bc   

    530   
Przepisy prawne dotyczace dyscypliny 
pracy, urlopów, karania pracowników B-10 Bc   

    531   Dyscyplina pracy   Bc   

      5310 Karty ewidencji czasu pracy B-10 Bc 
Okres przechowywania 

liczy się od daty 
zwolnienia pracownika 

      5311 Listy obecności pracowników B-5 Bc   
      5312 Absencja chorobowa B-5 Bc   
      5313 Książki wyjść poza biuro B-5 Bc   
      5314 Ewidencja delegacji służbowych B-5 Bc   
    532   Urlopy pracownicze   Bc   

      5320 
Plany i wykorzystanie urlopów 

wypoczynkowych pracowników biura 
stowarzyszenia 

B-5 Bc   

      5321 Urlopy okolicznościowe B-5 Bc   
      5322 Urlopy bezpłatne B-5 Bc   

6 
      

RACHUNKOWOŚĆ, KSIĘGOWOŚĆ, 
OBSŁUGA KASOWA   

Bc 
  

  
60 

    

Przepisy prawne dotycz ące 
rachunkowo ści, ksi ęgowo ści i obsługi 

kasowej, plan kont, ksi ęgowo ść 
B-10 Bc 

  
    601   Przepisy prawne  B-10 Bc   
    602   Plan kont B-10 Bc   
    603   Księgowo ść B-10 Bc   
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      6030 
Dokumentacja księgowa-księgi, rejestry, 

dzienniki 
B-10 Bc 

  
      6031 Dowody księgowe  B-10 Bc   

      6032 
Rozliczenia z dostawcami, odbiorcami, 

pracownikami, instytucjami 
ubezpieczeniowymi i podatkowymi 

B-10 Bc 
  

      6033 Windykacja należności B-10 Bc   
      6034 Uzgadnianie sald B-10 Bc   
      6035 Zobowiazania, umowy, poręczenia B-10 Bc   
      6036 Deklaracje i rozliczanie podatku VAT B-10 Bc   
      6037 Sprawozdania finansowe i merytoryczne B-10 Bc   

      6038 
Współpraca z bankiem (umowy, 

pełnomocnictwa) 
B-10 Bc 

  
      6039 Rozrachunki i rozliczenia sporne B-10 Bc   
    604   Księgi inwentarzowe   Bc   

      6040 
Księgi inwentarzowe ewidencji środków 

trwałych 
B-10 Bc   

      6041 
Księgi inwentarzowe ewidencji wartości 

niematerialnych i prawnych  
B-10 Bc   

      6042 Księga inwentarzowa pozostała ilościowa  B-10 Bc   
    605   Płace   Bc   
      6050 Dokumentacja służąca sporządzaniu list płac B-10 Bc   
      6051 Listy płac B-50 Bc   
      6052 Karty wynagrodzeń B-50 Bc   
      6053 Zaświadczenia o wysokości zarobków B-10 Bc   
      6054 Listy premii i nagród B-50 Bc   
      6055 Listy zaliczek na wynagrodzenia B-10 Bc   

    606   
Rozliczenia: diety, zwrot kosztów z tytułu 

umowy cywilno-prawnej   
Bc 

  

      6060 
Dokumentacja wynagrodzeń za umowy 

zlecenia i umowy o dzieło 
B-10 Bc 

  

      6061 
Wypłaty diet, zwrot kosztów członkom 

zarządu stowarzyszenia 
B-10 Bc 

  

      6062 
Rozliczanie podatku dochodowego od osób 

fizycznych, umów zleceń i o dzieło 
B-10 Bc 

  

      6063 
Ustalanie i odprowadzanie składek 

ubezpieczenia społecznego, umów zleceń                     
i o dzieło 

B-10 Bc 
  

    607   Inwentaryzacja   Bc   

      6070 
Ogólne zasady inwentaryzacji-instrukcje, 

zarzadzenia, uchwały 
B-10 Bc 

  
      6071 Spisy i protokoły remanentowe B-10 Bc   

      6072 
Sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i 

różnice inwentarzowe 
B-10 Bc 

  
    608   Kasa    Bc   
      6080 Raporty kasowe B-10 Bc   
      6081 Protokoły z kontroli kasy B-10 Bc   
7       GOSPODARKA ŚRODKAMI RUCHOMYMI   Bc   

  70     
Zapotrzebowanie w materiały i pomoce 

biurowe B-10 Bc   

    700   Źródła zaopatrzenia, dostawcy B-10 Bc   
  71     Meble i sprz ęt biurowy B-10 Bc   
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    710   Zapotrzebowania, zamówienia, przydziały  B-10 Bc   

    711   Konserwacja i naprawy B-10 Bc   
    712   Kasacja i upłynnianie B-10 Bc   
  72     Maszyny i urz ądzenia B-10 Bc   

    720   Zapotrzebowania, zamówienie, przydziały  B-10 Bc   

    721   
Dokumentacja techniczna i 

eksploatacyjna B-10 Bc   

    722   Ewidencja maszyn i urz ądzeń B-10 Bc   

8       
WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE, 
WSPÓDZIAŁANIE, KONTAKTY   Bc   

  80     Wydawnictwa   B-10 Bc   

    800   Dokumentacja wydawnictw własnych B-10 Bc 

Karty wydawnicze, 
umowy, opracowania 
autorskie i redakcyjne, 

opinie, recenzje 

    801   
Dzienniki, czasopisma, ogłoszenia, 

wywiady B-10 Bc   

    802   Współpraca z mediami B-10 Bc   
    803   Kontakty z partnerami  B-10 Bc   
      8030 Kontakty z członkami stowarzyszenia B-10 Bc   
      8031 Kontakty z partnerami stowarzyszenia B-10 Bc   
      8032 Pozostałe kontakty B-10 Bc   
9       NADZÓR, KONTROLE, BADANIA   Bc   
  90     Kontrole, inspekcje, lustracje B-10 Bc   

    900   Kontrole zewn ętrzne stowarzyszenia B-10 Bc 

Protokoły, wnioski, 
zalecenia, wystąpienia 

pokontrolne, 
sprawozdania z 

wykonania zaleceń 

 


